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LAG-protokoll vid sammanträde med LAG-styrelsen Leader Nordvästra Skåne med Öresund 
 

 
Datum: Torsdagen den 8 december 2022 
Plats:  Sågen, Klippan  
Tid: 17.00—19.30 
Kallade: Ledamöter och ersättare i LAG-styrelsen. 
 
Närvarande: 
Ideella: Ros-Mari Paulsson, Per Joehns, Mikael Johansson, Rebecka Hansen. 
 
Offentliga: Agneta Sörensson, Lena Åström, Johan Bringle, Theresie de Gosson, Tim Andersson-Ljung, 
Ingemar Lundström 

 
Privat: Pia Zachrison, Madelene Larneby, Sven-Yngve Persson, Åsa Sjöblom 
 
Ersättare: Ann-Marie Lindén (ideell), Ingegerd Hagelin (ideell) 
 
Verksamhetskontoret: Annika Jönsson, Sylvia Larsson, Maria Lundgren 
Gäster: Malin Tan, Tord Andersson 

 

 
 

1. Välkomna 

Ordförande Ros-Mari Paulsson hälsar alla välkomna. 

2. Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll 

Lena Åström väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

3. Röstlängd 

Mötet beslutar att Ann-Marie Lindén ersätter Björn Dahlbäck och Ingegerd Hagelin 

ersätter Ann-Charlotte Johansson. Antalet närvarande ordinarie ledamöter (14) och 

utsedda suppleanter (2) överstiger hälften av hela antalet ordinarie ledamöter (23). LAG-

styrelsen är därmed beslutsmässig enligt § 10 i föreningens stadgar. 

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen gås igenom och godkänns. 

5. Förslag till flytt av medel mellan åtgärder 

Förslag att flytta 1 000 000kr från driftskostnadsåtgärden till genomförande av projekt. 

Lag beslutar att flytta 1 000 000kr från driftskostnadsåtgärden till genomförande. 
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6. Bedömning av projekt 

 

a. Mötesplats Vadensjö 

Verksamhetsledare presenterar projektet med tillhörande bilagor, går igenom 

budget, rimlighetsbedömning, underlag till beslut och poängsättning. 

Projektnamn: Mötesplats Vadensjö 

Sökande: Wadensjö Byagille, 844001-1974 

Journalnummer: 2022-3879 

Fond och motivering: Landsbygdsfonden då insatsens resultat bidrar till allmän 

landsbygdsutveckling.  

Åtgärd: Genomförande 

Projektet bedöms falla inom insatsområde 3 Lokal attraktivitet – samverkan för att 

skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer i leaderområdets strategi.  

Insatsens syfte är:  

Utveckla landsbygden, utöka fritidsutbudet, bevara kulturarvet och förstärka det 

lokala samarbetet. Skapa en attraktiv boendemiljö utanför staden i Vadensjö by och 

locka nya invånare med aktiviteter i byn. 

Målet enligt ansökan är: 

En mötesplats i varje bydel (kyrkbyn och stationsbyn) med en fungerande 

byastuga/föreningslokal samt en attraktiv lekpark och fler möjligheter till aktiviteter. 

Aktuella kommuner i genomförandet: Landskrona 

Projekttyp: Projektstöd inom lokalt ledd utveckling. Projektet bedöms ha som syfte 

att gynna fler än enstaka företag, insatsen gynnar en bredare allmänhet och allmän 

landsbygdsutveckling. Stödnivån ligger mellan 40 till 100 %. Bedöms som projektstöd 

inom LLU.  

 

Slutdatum: 2024-06-30 

 

Beslutsmässighet och jäv: LAG är beslutsmässiga. Kontroll av jäv har gjorts och Tim 

Andersson-Ljung anmäler jäv och lämnar mötet före diskussion och beslut.  

 

Ansökt belopp: 2 460 584 kr 

 

Förslag till finansiering: Projektstöd från jordbruksverket 1 648 591 kr, Övrigt 

offentligt stöd från LAG, Leader Nordvästra Skåne med Öresund 286 165 kr, Övrigt 

offentligt stöd från kommun, Landskrona kommun och Offentlig resurs från 

kommun, Landskrona kommun 25 828 kr. 

 

Övrigt: Eget/ideellt arbete/resurs till värdet av 411 600 kr. 

 

Kommittén består av handläggare Annika Jönsson har gjort en första bedömning som 

lämnats vidare till LAG. Kommittén har fått utsänt underlag innan LAG-mötet. Som 

underlag har kommittén projektansökan med bilagor, checklista 210 samt andra 

projektspecifika underlag. Kommitténs bedömning är baserad på dess samlade 

kompetens och erfarenhet vilken finns beskriven i dokumentet Kompetenser LAG 
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2021. Kommittén bedömer omfattning av de utgifter som finns i 210. Omfattning 

bedöms rimlig utifrån bifogad specifikation och projektets mål och syfte. 

 

Dödvikt: Dödviktsutredning har gjorts och dokumenterats, LAG bedömer att dödvikt 

ej föreligger. 

 

Poäng: 430 (Projekt under 300 poäng ska avslås.) 

 

Beslut: LAG beslutar att prioritera ansökan Mötesplats Vadensjö Journalnummer 

2022-3879, godkänner förslaget till finansiering och godkänner rimlighetsbedömning 

i omfattning samt prisnivå. 

 

Motivering till beslutad stödnivå:  

Stödet är ett projektstöd då en bredare allmänhet och näringslivsutveckling har nytta 

av projektet. Stödnivån ligger mellan 40 till 100 %. Projektet beviljas projektstöd från 

Jordbruksverket med 1 648 591 kr (67 %) Övrigt offentligt stöd från LAG 286 165 kr, 

Övrigt offentligt stöd från Landskrona kommun 500 000 kr och offentlig resurs 25 

828 kr, vilket tillsammans utgör 100 % av den totala stödnivån.  

 

LAG:s motivering till beslut:  

Det finns ett önskemål om att utveckla orten och projektet kommer att bidra till 

denna utveckling. Projektet är väl genomtänkt och det är tydligt att det finns ett 

behov av byastugan och lekplatsen som mötesplats för framtiden. Engagemanget är 

högt med representanter från flera olika verksamheter. En fysisk samlingsplats är 

viktig för en by och genom detta projekt möjliggörs det i Vadensjö. Projektet kommer 

med all sannolikhet att synliggöra Vadensjö och få fler att upptäcka orten och 

projektet kommer bidra till nytta för många. Ett klassiskt och angeläget 

Leaderprojekt för att skapa attraktivitet utanför staden. 

 

 

7. Genomgång av tidplan för inlämnandet av ny strategi 

 

• Vad har hänt och hur ser det ut framåt  

VL rapporterar att alla dokument som Jordbruksverket kräver är inlämnade. Alla 

kommuner i området är med. 4 kommuner som ligger i nya områdets mitt är 

tillfrågade om kontor. 

Organisationsgruppen rapporterar:  

Det är ett högt intresse för ledamöter att ingå i den nya föreningen. 

Diskussion av medlemsavgifter, lansering kommer ske på hemsidan. 

Namn förslag beslutas på årsmöte. Två förslag finns Leader Skånes hjärta och spets 

och Leader Skånes mitt och nordväst. 

Kommunikatör rapporterar att det finns en nationell lösning för hemsida för enhetligt 

uttryck, första uppstartsmötet idag 221208. 
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 Årsmöte i ny förening – 24 januari 2023 

18.30 24 januari, kallelse skickas ut till styrelserna i de nuvarande områdena. 

Valberedningen arbetar med att ta fram förslag på ledamöter. 

 

8. Information om LAGs aktiviteter – möten och dylikt  

Inga ledamöter har deltagit i möten utöver LAG-möten. 

9. Information från verksamhetskontoret 

Verksamhetsledare informerar: 

 Några projekt på väg in eller anmält intresse 

 Mer fisk på land - projektstöd 

 Billesholms Folkets park - projektstöd 

 Tommarps kungsgård – projektstöd till företag 

 Urmakargårdens Shetlandsponnyer 

 Projekt i Klippan för ungdomar  

 Övrigt från kontoret 

 Avtackning av handläggare Sylvia Larsson. 

 

10. Övriga frågor 

Näringsliv och destinationsutveckling Familjen Helsingborg vill veta mer om Leader och 

vill besöka Leaderkontoret.  

11. Nästa möte 

18 januari 2023 kl. 17 förslag Ängelholm. 

12. Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 

Vid protokollet: 

Sylvia Larsson 

Sekreterare 

 

Justeras: 

Ros-Marie Paulsson  Lena Åström 

Ordförande   Ledamot 
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LAG-protokoll vid sammanträde med LAG-styrelsen Leader Nordvästra Skåne med Öresund 
 


 
Datum: Torsdagen den 8 december 2022 
Plats:  Sågen, Klippan  
Tid: 17.00—19.30 
Kallade: Ledamöter och ersättare i LAG-styrelsen. 
 
Närvarande: 
Ideella: Ros-Mari Paulsson, Per Joehns, Mikael Johansson, Rebecka Hansen. 
 
Offentliga: Agneta Sörensson, Lena Åström, Johan Bringle, Theresie de Gosson, Tim Andersson-Ljung, 
Ingemar Lundström 


 
Privat: Pia Zachrison, Madelene Larneby, Sven-Yngve Persson, Åsa Sjöblom 
 
Ersättare: Ann-Marie Lindén (ideell), Ingegerd Hagelin (ideell) 
 
Verksamhetskontoret: Annika Jönsson, Sylvia Larsson, Maria Lundgren 
Gäster: Malin Tan, Tord Andersson 


 


 
 


1. Välkomna 


Ordförande Ros-Mari Paulsson hälsar alla välkomna. 


2. Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll 


Lena Åström väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 


3. Röstlängd 


Mötet beslutar att Ann-Marie Lindén ersätter Björn Dahlbäck och Ingegerd Hagelin 


ersätter Ann-Charlotte Johansson. Antalet närvarande ordinarie ledamöter (14) och 


utsedda suppleanter (2) överstiger hälften av hela antalet ordinarie ledamöter (23). LAG-


styrelsen är därmed beslutsmässig enligt § 10 i föreningens stadgar. 


4. Godkännande av dagordning 


Dagordningen gås igenom och godkänns. 


5. Förslag till flytt av medel mellan åtgärder 


Förslag att flytta 1 000 000kr från driftskostnadsåtgärden till genomförande av projekt. 


Lag beslutar att flytta 1 000 000kr från driftskostnadsåtgärden till genomförande. 
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6. Bedömning av projekt 


 


a. Mötesplats Vadensjö 


Verksamhetsledare presenterar projektet med tillhörande bilagor, går igenom 


budget, rimlighetsbedömning, underlag till beslut och poängsättning. 


Projektnamn: Mötesplats Vadensjö 


Sökande: Wadensjö Byagille, 844001-1974 


Journalnummer: 2022-3879 


Fond och motivering: Landsbygdsfonden då insatsens resultat bidrar till allmän 


landsbygdsutveckling.  


Åtgärd: Genomförande 


Projektet bedöms falla inom insatsområde 3 Lokal attraktivitet – samverkan för att 


skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer i leaderområdets strategi.  


Insatsens syfte är:  


Utveckla landsbygden, utöka fritidsutbudet, bevara kulturarvet och förstärka det 


lokala samarbetet. Skapa en attraktiv boendemiljö utanför staden i Vadensjö by och 


locka nya invånare med aktiviteter i byn. 


Målet enligt ansökan är: 


En mötesplats i varje bydel (kyrkbyn och stationsbyn) med en fungerande 


byastuga/föreningslokal samt en attraktiv lekpark och fler möjligheter till aktiviteter. 


Aktuella kommuner i genomförandet: Landskrona 


Projekttyp: Projektstöd inom lokalt ledd utveckling. Projektet bedöms ha som syfte 


att gynna fler än enstaka företag, insatsen gynnar en bredare allmänhet och allmän 


landsbygdsutveckling. Stödnivån ligger mellan 40 till 100 %. Bedöms som projektstöd 


inom LLU.  


 


Slutdatum: 2024-06-30 


 


Beslutsmässighet och jäv: LAG är beslutsmässiga. Kontroll av jäv har gjorts och Tim 


Andersson-Ljung anmäler jäv och lämnar mötet före diskussion och beslut.  


 


Ansökt belopp: 2 460 584 kr 


 


Förslag till finansiering: Projektstöd från jordbruksverket 1 648 591 kr, Övrigt 


offentligt stöd från LAG, Leader Nordvästra Skåne med Öresund 286 165 kr, Övrigt 


offentligt stöd från kommun, Landskrona kommun och Offentlig resurs från 


kommun, Landskrona kommun 25 828 kr. 


 


Övrigt: Eget/ideellt arbete/resurs till värdet av 411 600 kr. 


 


Kommittén består av handläggare Annika Jönsson har gjort en första bedömning som 


lämnats vidare till LAG. Kommittén har fått utsänt underlag innan LAG-mötet. Som 


underlag har kommittén projektansökan med bilagor, checklista 210 samt andra 


projektspecifika underlag. Kommitténs bedömning är baserad på dess samlade 


kompetens och erfarenhet vilken finns beskriven i dokumentet Kompetenser LAG 
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2021. Kommittén bedömer omfattning av de utgifter som finns i 210. Omfattning 


bedöms rimlig utifrån bifogad specifikation och projektets mål och syfte. 


 


Dödvikt: Dödviktsutredning har gjorts och dokumenterats, LAG bedömer att dödvikt 


ej föreligger. 


 


Poäng: 430 (Projekt under 300 poäng ska avslås.) 


 


Beslut: LAG beslutar att prioritera ansökan Mötesplats Vadensjö Journalnummer 


2022-3879, godkänner förslaget till finansiering och godkänner rimlighetsbedömning 


i omfattning samt prisnivå. 


 


Motivering till beslutad stödnivå:  


Stödet är ett projektstöd då en bredare allmänhet och näringslivsutveckling har nytta 


av projektet. Stödnivån ligger mellan 40 till 100 %. Projektet beviljas projektstöd från 


Jordbruksverket med 1 648 591 kr (67 %) Övrigt offentligt stöd från LAG 286 165 kr, 


Övrigt offentligt stöd från Landskrona kommun 500 000 kr och offentlig resurs 25 


828 kr, vilket tillsammans utgör 100 % av den totala stödnivån.  


 


LAG:s motivering till beslut:  


Det finns ett önskemål om att utveckla orten och projektet kommer att bidra till 


denna utveckling. Projektet är väl genomtänkt och det är tydligt att det finns ett 


behov av byastugan och lekplatsen som mötesplats för framtiden. Engagemanget är 


högt med representanter från flera olika verksamheter. En fysisk samlingsplats är 


viktig för en by och genom detta projekt möjliggörs det i Vadensjö. Projektet kommer 


med all sannolikhet att synliggöra Vadensjö och få fler att upptäcka orten och 


projektet kommer bidra till nytta för många. Ett klassiskt och angeläget 


Leaderprojekt för att skapa attraktivitet utanför staden. 


 


 


7. Genomgång av tidplan för inlämnandet av ny strategi 


 


• Vad har hänt och hur ser det ut framåt  


VL rapporterar att alla dokument som Jordbruksverket kräver är inlämnade. Alla 


kommuner i området är med. 4 kommuner som ligger i nya områdets mitt är 


tillfrågade om kontor. 


Organisationsgruppen rapporterar:  


Det är ett högt intresse för ledamöter att ingå i den nya föreningen. 


Diskussion av medlemsavgifter, lansering kommer ske på hemsidan. 


Namn förslag beslutas på årsmöte. Två förslag finns Leader Skånes hjärta och spets 


och Leader Skånes mitt och nordväst. 


Kommunikatör rapporterar att det finns en nationell lösning för hemsida för enhetligt 


uttryck, första uppstartsmötet idag 221208. 
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 Årsmöte i ny förening – 24 januari 2023 


18.30 24 januari, kallelse skickas ut till styrelserna i de nuvarande områdena. 


Valberedningen arbetar med att ta fram förslag på ledamöter. 


 


8. Information om LAGs aktiviteter – möten och dylikt  


Inga ledamöter har deltagit i möten utöver LAG-möten. 


9. Information från verksamhetskontoret 


Verksamhetsledare informerar: 


 Några projekt på väg in eller anmält intresse 


 Mer fisk på land - projektstöd 


 Billesholms Folkets park - projektstöd 


 Tommarps kungsgård – projektstöd till företag 


 Urmakargårdens Shetlandsponnyer 


 Projekt i Klippan för ungdomar  


 Övrigt från kontoret 


 Avtackning av handläggare Sylvia Larsson. 


 


10. Övriga frågor 


Näringsliv och destinationsutveckling Familjen Helsingborg vill veta mer om Leader och 


vill besöka Leaderkontoret.  


11. Nästa möte 


18 januari 2023 kl. 17 förslag Ängelholm. 


12. Mötets avslutande 


Ordförande avslutar mötet. 


Vid protokollet: 


Sylvia Larsson 


Sekreterare 


 


Justeras: 


Ros-Marie Paulsson  Lena Åström 


Ordförande   Ledamot 
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